
Bilaga C8 Påverkan på fågellivet i Marviken 

 

Stora rovfåglar löper störst risk att kollidera med vindkraftverk, enligt den av 

Naturvårdsverket publicerade syntesrapporten Vindkraftens effekter på fåglar och 

fladdermöss (Naturvårdsverket rapport 6467, 2011). 

 

Bolaget har därför undersökt framför allt havsörnars revir och flygområden inom och i 

anslutning till projektområdet. En sådan undersökning gjordes under tre dagar i april 2012. En 

kompletterande undersökning för att kartlägga flygrörelserna genomfördes under säsongerna 

2013 och 2014 av forskaren Jan Petersson med hjälp av radar och fältobservationer med 

avståndsinstrument. Studien genomfördes under totalt 11 dagar eller dygn och radarn var 

placerad på Marvikenverket ca 56 meter ovan marken. Under 2014 gjordes dock de flesta 

observationerna på en av öarna intill den planerade vindparken (se bilaga C8:X Havsörnars 

flygvägar vid Marviken).  

 

Sjöfåglar sträcker utanför kusten och passerar i regel inte Marviken och vattnen utanför i 

större mängder. Det finns dock ett antal flyttstråk för landfågel över Bråviken. Inventeringen 

visade att en hel del fåglar av olika arter passerar projektområdet Marviken under 

höstflyttningen (se figur 1). I ett Östgötaperspektiv är Marviken en god sträcklokal för fåglar 

på väg söderut. Resultatet av denna inventering av konsulten Vesa Jussila redovisas i bilaga 

C8:2 Fågelinventering hösten 2011. 

 

 

Figur 1. Flyttstråk för landfåglar över Bråviken på hösten.  © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001  

 



I själva Marvikenområdet varierade flygkorridorerna något, beroende på vindriktning och 

vindstyrka, men i huvudsak kunde fyra huvudstråk urskiljas (se figur 2). De inritade 

flygstråken är förenklade tolkningar av fåglarnas rörelser genom området, men de båda 

västliga stråken var relativt tydliga. Där följde fåglarna antingen L. Fläskö, Kuggholmen, 

Leholmen och Bosö eller tog sikte (?) på Marvikens kraftverk via Ljungskär. Den östra 

korridoren var bredare men även här verkade kraftverket till del fungera som landmärke för 

fåglarna. 

 

Figur 2. Flygkorridorer i Marviken-området. 

De två östliga korridorerna passerar Vindpark 

Marvikens projektområde. Observera att 

projektområdet på kartan är betydligt större än 

det som ansökan gäller, se infälld karta.   



 

Projektområdet har modifierats så att bara de två östliga flygkorridorerna passerar Vindpark 

Marvikens projektområde. Eftersom fåglar har lätt att få syn på vindkraftverk, och väjer i god 

tid när de gör det, kan fler fåglar förväntas välja någon av de två västliga flygkorridorerna, 

eller välja en ny östligare rutt. Genom att koncentera vindkraftverken i nord-sydlig riktning, 

skapas heller ingen barriär för flyttfåglar som passerar Bråviken.   

 

De utredningar och forskningsrapporter som har gjorts visar att kollissionsrisken för fåglar, 

även sträckande fågel, är mycket liten. Kollisionsrisken för havsörn har beräknats och visat 

sig vara jämförbar med andra vindkraftprojekt som beviljats tillstånd.  

 

Med tanke på att det finns havsörnsbon som ligger närmare än det rekommenderade avståndet 

2-3 km, kan dock ytterligare försiktighetsåtgärder motiveras. För att eliminera risken för 

kollisioner mellan vindkraftverk och havsörn, en risk som även den är relativt låg, kan ett 

tekniskt system, DtBird, installeras (se bilaga C8-2). Det eliminerar risken för kollisioner helt, 

eftersom verken då kan stängas av temporärt om en fågel kommer för nära något av 

vindkraftverken. Systemet har utvärderats på Smöja i Norge och visat sig fungera som avsett 

(May, et al, 2012). Det finns också en utvärdering av hur systemet fungerar vid flera olika 

vindparker i Europa (se bilaga C8-3).  

 

Källor:  

 
Green, Martin, m.fl. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss – Syntesrapport. Naturvårdsverket rapport 

6467. 2011.  

Gezelius Lars. Inventering av kustfåglar i Östergötlands skärgård. Länsstyrelsen i Östergötlands län. Rapport 

1998:6. 1999.   

May, R et al. Evaluation of the dtBird video-system at the Smöla windpower plant. NINA report 910. Dec 2012. 
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Fågelinventering vid Marviken 
30 sep – 26 okt 2011

Undertecknad har på uppdrag av ReWind Offshore AB utfört en studie av fåglars rörelser vid 
Marviken under perioden 30 september till 26 oktober 2011.  
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Bilaga C8-1 Fågelinventering Marviken hösten 2011
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Kort presentation av inventeringen 

Undertecknad har på uppdrag av ReWind Offshore AB genomfört en inventering av fågelrörelser 
inom tilltänkt vindkraftsutbyggnadsområde vid Marviken, Östergötland, under perioden 30 sep till 26 
okt 2011. Under 10 dagar och totalt 35,5timmar räknades alla fåglar som flyttade genom området 
eller genomförde mer lokala förflyttningar. Totalt räknades 40 794 fåglar av 49 arter. 

        
Knölsvanar 
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Geografiskt läge 

Marviken är beläget i Östergötland på Vikbolandet i Bråvikens mynning, med 7,5 km fågelvägen till 
Uttervik på Södermanlandssidan. Observationsplatsen är markerad med rött på kartan nedan (fig. 1) 
och inventeringens  geografiska avgränsning är markerad med svarta linjer. 

Fig. 1 Röd prick visar observationsplatsen och svart linje inventerat område. 
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Tillvägagångssätt 

Lokalen har besökts vid 10 tillfällen under sammanlagt 35,5 timmar perioden 30 september till 26 
oktober 2011. Besökens längd har varierat mellan 2 och 5,5 timmar. Besökens längd har anpassats 
efter fågelaktivitet och rådande väder. 6 inventeringsdagar bestämdes i förväg och 4 dagar användes 
som buffert för att få med så många olika väder- och vindförhållanden som möjligt. Fåglarna 
räknades från en observationspunkt alldeles invid hamnpiren norr om Marvikens kraftverk där sikten 
över inventeringsområdet var bra och skyddad för vindar från väst och sydsektorn. Den 26 oktober 
räknades fåglarna från en stuga 200 m öster om observationspunkten för bättre vindskydd i den 
friska sydostvinden.  

Fåglarna har noterats till antal och flyghöjd i intervallerna 0-15 m, 15-150 m och 150- m och 
ungefärliga flyttstråk har ritats in på inventeringskarta vid varje tillfälle(fig. 2). Till hjälp vid räkning 
och artbestämning har handkikare 10x och tubkikare 32x och digitalkamera med teleobjektiv 
använts. Avståndet till fåglarna har framförallt i den östra delen av området varit svårare att avgöra 
exakt i området Bosö sten - Ekön, och för fåglar som passerat i väst-östlig riktning ute på Bråviken, 
men jag har begränsat mig till avgränsningen så gott det varit möjligt. Mer stationära fåglar som 
örnar och skarvar har räknats till individantal så gott som möjligt även om dubbelräkning inte alltid 
kan undvikas. 

 
Fig. 2 Exempel på inventeringskarta med inritade flygriktningar och protokollshänvisningar 11/10 
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Väder och vind 

Hösten 2011 karaktäriserades vädermässigt av mycket vindar från sydvästsektorn. Under perioden 
18 september och 22 oktober blåste det stadigt från västsektorn med enstaka tillfällen då det vred 
över lite mot syd eller norr. Sikten var under inventeringstillfällena i huvudsak god och rovfåglar och 
duvor kunde tydligt följas längs branten på Södermanlandssidan 7-8 km bort.  

Marviken som flyttfågellokal 

Jag har inte tidigare besökt Marviken under flyttfåglarnas sträcktid, men anade att det kunde vara ett 
relativt vältrafikerat flyttstråk för t.ex. rovfåglar. Sedan tidigare har ett betydande sträck av bl.a. 
rovfåglar, tranor och duvor dokumenterats från Oxelösund ca 17 km nordost om Marviken.  

I vindar från västsektorn (den absolut förhärskande vindriktningen i området) koncentreras 
fågelsträcken påtagligt längs den östra kusten. Många dagflyttande landfåglar undviker i det längsta 
att ge sig ut över öppet vatten, men måste förr eller senare korsa mer eller mindre vidsträckta vatten 
under sin flyttning mellan sommar och vinterkvarter. Bråviken är inget speciellt stort vatten men 
fungerar ändå som flytthinder och ledlinje för flyttfåglarna. Mer för vissa, mindre för andra. 

Mitt för Marviken ligger de sista bryggorna av större öar över till Södermanlandssidan vilket fåglarna 
utnyttjar för att söka landkontakt på sin väg över till Vikbolandet. Vissa dagar föredrar en del fåglar 
att fortsätta längre in längs Bråvikens norra strand för att flyga över vid t.ex. Lönö eller längre in. (fig. 
3). Den huvudsakliga flygriktningen var sydvästlig. 

 

Fig. 3 Tänkbara huvudstråk för flyttande landfåglar på hösten. 
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Det är även känt att sjöfåglar som änder, gäss och måsfåglar använder Bråviken både vår och höst 
som flyttstråk i öst-västlig riktning. Förmodligen på grund av tidsperiod och väder var sträcket av 
sjöfåglar in i Bråviken magert, och endast några flockar av bläsänder och måsar kunde räknas in. 

Beroende på vindriktning och vindstyrka varierade flygkorridorerna något men i huvudsak kunde 4 
huvudstråk urskiljas (fig. 4).  De inritade flygstråken är förenklade tolkningar av fåglarnas rörelser 
genom området, men de båda västliga stråken var relativt tydliga där fåglarna antingen följde L. 
Fläskö, Kuggholmen, Leholmen och Bosö eller tog sikte? på kraftverket via Ljungskär. Den östra 
korridoren var bredare men även här verkade kraftverket till del fungera som landmärke för fåglarna. 

 

Fig. 4 Urskiljbara huvudstråk för rovfåglar, kråkor, duvor m.fl. 
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Resultat 

Under sammanlagt 35,5 timmars räkning bokfördes totalt 40 794 fåglar av 49 arter.  

Svanar, gäss och änder 
I området uppehöll sig några knölsvanspar med ungar liksom flera par utan ungar.  Av gäss var 
grågåsen den vanligaste arten med 830 förbiflyttande individer med vitkindad gås på andra plats med 
216 ex. Gässen passerade området i sydlig – sydvästlig riktning på måttlig höjd. Gräsand, vigg, knipa, 
storskrake och senare alfågel, rörde sig frekvent i området. Dessa arter blir av erfarenhet talrikare i 
området senare under hösten, när isen börjar lägga sig längre in i mer skyddade vikar. De enda riktiga 
sträcken av änder stod bläsand för med beskedliga 62 ex. 

    Grågäss  

Doppingar, skarv och häger 
Skäggdoppingar uppehöll sig regelbundet i området och gjorde kortare förflyttningar på fjärden. En 
gråhakedopping sågs tillfälligt. Storskarvar var hela tiden synliga i området och lokala fåglar stod 
gärna på Bosö sten. Även flyttande flockar med skarv passerade området och totalt bokfördes 864 
ex. Häger sågs bara med enstaka individer. Doppingar flyger i princip alltid lågt över vattnet medan 
skarv och häger ofta flyger på måttlig höjd framförallt vid längre förflyttningar. 

    Skarvar vid Bosö sten 
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Rovfåglar 
Rovfåglar var tidvis talrika med fjällvråk 421 ex, ormvråk 248 ex och sparvhök 192 ex som de 
vanligaste arterna. Vråkarna och sparvhökarna följde i princip alla fyra flyttstråken i samma 
utsträckning och oftast just över trädtoppshöjd. Sparvhökarna flög vid motvind lågt över vattnet 
vilket gjorde dem svårare att upptäcka. Havsörn visade sig så gott som hela tiden i området och 
bokfördes med 61 ex. Dessa är till stor del samma individer som räknats de olika gångerna, men vid 
flera tillfällen har 6-8 havsörnar setts samtidigt i eller i områdets omedelbara närhet. Det såg bl.a. ut 
att vara två etablerade par som emellanåt ljudligt markerade revir i östra respektive västra delen. I 
övrigt var det mest yngre örnar som syntes.  

   Fjällvråk 
Trana, måsar och duvor 
Endast 24 tranor passerade området under räkningarna. Tranornas huvudsakliga sträckperiod ligger 
normalt före inventeringsperioden och i år passerade tranorna Östgötakusten 24 september. Måsar 
födosökte i området hela tiden men sträck sågs i mindre omfattning både i västlig och ostlig riktning. 
Den absolut talrikaste arten under räkningarna var ringduva med drygt 31 000 räknade fåglar. Av 
dessa flyttade merparten under förmiddagen den 8 oktober, när vinden vridit över mot nordligt 
under natten och temperaturen sjönk ner mot noll efter en lång period av varma sydvästvindar. Jag 
var tvungen att lämna lokalen redan kl 09.05 men räknade ändå in 28 400 ringduvor. Under dagen 
sågs nästan dubbelt så många ringduvor totalt i Oxelösund. De flesta duvflockarna passerade denna 
dag området på höjder över 200 m, men under dagar med mindre medvind flög duvorna betydligt 
lägre. 

   Tranor 



9 
 

Tättingar 
Den talrikaste tättingen var kråka med drygt 1 900 räknade. Kråkorna följde samma stråk som 
rovfåglarna men med en större andel längs den västra korridoren. Andra tättingar som finkar och 
ängspiplärkor flög på bredare front och var ofta svåra att upptäcka på längre håll mot öarna eller lågt 
över vattnet. Tättingsiffrorna är i underkant. 

   Kajor och kråka 

 
Sammanfattning  
Inventeringen påbörjades lite sent varför en stor del av höststräcket redan var överstökat och 
exempelvis sträcket av tranor missades. Även sträcket av vadare, änder och gäss från arktiska 
sommarkvarter missades till stor del. Uteblivna ostvindar under första halvan av oktober hade säkert  
betydelse för resultatet. Trots detta så anser jag ändå att jag fått en ganska god bild av fåglarnas 
höstflyttning genom området. 
 
I ett Östgötaperspektiv är Marviken en god sträcklokal för fåglar på väg söderut om hösten. Vid 
vindar från väster tycks en stor del av fåglarna som tvingas ut mot kusten, välja att följa den korridor 
av öar som länkar av från Södermanlandssidan mitt för Marviken.  
 
Om man bortser från ringduva så sträckte den övervägande delen av fåglarna i ”vindkraftshöjd”. Vid 
mer motvind sträckte fåglarna lägre, men det var framförallt sträckande sparvhök och skarvar, 
doppingar och svanar vid lokala förflyttningar, som flög nära vattenytan. Den 8 oktober blåste det en 
lämplig medvind varför den stora mängden duvor som flyttade flög på höjder över ”vindkraftshöjd”, 
men andra dagar flög de på mer måttlig höjd. Duvorna flyttar gärna dagar med bra medvind, men det 
förekommer regelbundet att stora mängder duvor tvingas flytta i mindre fördelaktiga 
vindförhållanden. De flesta duvorna utnyttjade den västliga korridoren och få duvor passerade öster 
om observationsplatsen. 
 
Havsörnar häckar förmodligen med ett eller 2 par i eller i områdets omedelbara närhet och ett antal 
örnar utnyttjar också området för födosök. Detta torde påbjuda en grundligare analys av arten i 
området. 
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Artlista med totalantalet för respektive art 
 

Skäggdopping 

 
 

41 
Gråhakedopping 1 
Storskarv 864 
Häger 11 
Knölsvan 70 
Sångsvan 3 
Grågås 830 
Sädgås 64 
Kanadagås 60 
Vitkindad gås 216 
Gräsand 90 
Bläsand 62 
Skedand 2 
Vigg 123 
Ejder 53 
Alfågel 184 
Knipa 197 
Småskrake 19 
Storskrake 197 
Salskrake 2 
Havsörn 61 
Blå kärhök 6 
Sparvhök 192 
Duvhök 23 
Ormvråk 248 
Fjällvråk 421 
Pilgrimsfalk 1 
Tornfalk 4 
Trana 24 
Tofsvipa 4 
 

 



11 
 

 
Havstrut 19 
Gråtrut 121 
Fiskmås 75 
Skrattmås 46 
Ringduva 32108 
Skogsduva 8 
Sånglärka 15 
Ängspiplärka 181 
Skärpiplärka 1 
Sidensvans 175 
Björktrast 63 
Korp 27 
Kråka 1938 
Bo/Bergfink 205 
Grönsiska 416 
Gråsiska 80 
Hämpling 2 
Lappsparv 5 
Ob. tätting 1236 
Summa       40794 

 

 

 

Vesa Jussila 
Herrstorpsvägen 9 
616 33 Åby 
Tel 011-644 39 
Mobil 070-34 65 490 
vesa@naturdiorama.se 
 
Samtliga foton tagna av författaren i samband med inventeringen 
 

mailto:vesa@naturdiorama.se�
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Fåglar
ÖVERVAKNING OCH VARNING 
AV FÅGLAR FÖR ATT BEGRÄNSA 
MORTALITET VID VINDKRAFTVERK

DTBIRD® SYSTEM

Tore
Textruta
Bilaga C8-2 dtBird



Introduktion

Här beskrivs DTBird®-systemets funktioner för att skydda 
Fåglar. DTBird®-systemet för att skydda fladdermöss 
beskrivs i ett separat dokument. 

DTBird® systemet skyddar örnar(vingspann > 170 cm), 
mindre rovfåglar (vingspann < 170 cm), sträckande fåglar 
samt andra fåglar mot att kollidera med vindkraftverk 
under hela året.  

DTBird® är ett automatiskt system som upptäcker fåglar i 
realtid. När en fågel flyger in i områden med kollisionsrisk 
varnas fåglarna av ljudsignaler. Om de fortsätter att flyga 
mot vindkraftverket stoppas rotorn automatiskt. 

Högsta skyddsnivå för örnar och andra fåglar uppnås 
genom att använda DTBird®-funktionerna för både 
varning och stopp.   

Övervakning av fåglar 
för begränsning av 
mortalitet vid 
Vindkraftverk



DTBird® har fyra moduler för skydd av fåglar.

Videofilmer av varje fågels flygväg inklusive ljud spelas in. Miljödata, 
vindkraftverkets driftdata, och DTBird®s åtgärder (signaler och stopp) registreras. 
Dessa uppgifter läggs dagligen in till en dataanalysplattform (DAP) som är 
tillgänglig för kunden via internet. DAP levererar också servicerapporter, som 
summerar hur många fåglar som upptäckts och andra data.  

Den första installationen av DTBird® gjordes i Spanien i mars 2009. DTBird® 
används idag i vindparker i Frankrike, Grekland, Italien, Polen, Spanien, Schweiz 
och Norge, både på landbaserade och havsbaserade vindkraftverk. 

Introduktion

Spårning
Automatisk upptäckt i 
realtid av fåglar genom 
högupplöst bildanalys.

Övervakning
Videoinspelning med ljud av 
fåglar som flyger inom området 
med risk för kollision (med 
rotorblad, torn eller maskinhus).

Varning
En svag och en stark signal 
som avges för att varna 
fåglar för kollisionsrisken. 

Stoppkontroll
Automatisk avstängning och 
återstart av vindkraftverk när fåglar 
flyger in i området med högst risk 
för kollision.

Fladdermus Spårning
Automatisk spårning av 
fladdermöss i realtid med 
ultraljudsdetektorer.

Fladdermus Stoppkontroll
Automatisk stopp och omstart av 
vindkraftverk, utifrån kollisionsrisk 
i realtid. 



Upptäckt

Spårningsmodul
Egenskaper

Sensorer: 4 HD Kameror.

Övervakningsområde: 360° runt 
varje vindkraftverk. 

Upptäcktsavstånd: 
Standardinställning ger ett 
maximalt upptäcktsavstånd på 250 
till 150 m från vindkraftverket, 
beroende på fågelns storlek. System 
med ännu längre upptäcksavstånd 
kan levereras på begäran. 

Daglig driftperiod: Kontinuerlig 
övervakning vid dagsljus (> 50 lux).

Upptäcktsfrekvens: > 80%**

FD - Felregisteringar/dag (video 
utan fågel): <1,5 FD, årsmedelvärde.

Registrerade Data

Video och ljudinspelning av 
varje fågelflygning.  

Flygtidsdata: Tid och 
totalsträcka.

Miljödata* och 
driftparametrar för 
vindkraftverket.

Granskning av art/grupp 
och fågelbeteende från 
videoinspelningar.

Observera:

* Miljödata inkluderar minst följande 

variabler: temperatur, nederbörd, 

vindhastighet, vindriktning och ljusstyrka.

** DTBird® upptäcktsfrekvens rapporterad 

av Norges Institut för Naturforskning, NINA 

i December 2012 för alla fågelarter, i ett 

område där de vanligaste arterna är örnar, 

uppgick till 86 - 96% av alla fåglar inom en 

radie på 150 m från vindkraftverket och 76 

- 92% inom en radie på 300 m. DTBird®s 

upptäckts-frekvens har förbättrats 

ytterligare sedan 2012.

DTBird® Spårningsmodul installerad i 
Frankrike. Bild av 2 av de 4 HD kamerorna



Varning

Varningsmodul
Egenskaper

Varningsenheter: 4 Högtalare med hög 
effekt.

Signalens egenskaper:

• Varningssignal till fåglar som flyger in i 
områden med begränsad kollissionsrisk. 
För större fåglar (örnar, tranor, etc) blir 
signalen utlöst 100-200 meter från 
vindkraftverket. Avståndet beror på 
respektive fågel vingspann. 

• Varningssignal till fåglar som flyger in i 
områden med hög kollissionsrisk. Denna 
något skarpare signal blir utlöst <100 
meter från vindkraftverket.

• Signalen börjar <2 sekunder efter att en 
fågel flugit in i området med kollisionsrisk.

• Signalstyrkan kan anpassas till 
myndighetskrav och fåglarnas känslighet.

• Signalen sänds ut från högtalare 
monterade högt upp på vindkraftverkets 
torn som är riktad uppåt i riktning mot 
de fåglar som flyger in i områden med 
kollisionsrisk.

Mindre än 1,5 falsklarm/dag, och mindre än 
60 sekunder/dag med ljudsignaler, 
årsmedelvärde.

Registrerade Data

Varningssignaler: 
Initieringstid och 
varaktighet.

Video och ljudinspelning 
av fåglars flygvägar och 
varningssignaler.

Observera:

Varningsmodulen kan minska både antalet fågelflygningar och deras varaktighet inom 

områden med kollisionsrisk kring vindkraftverk. Den minskar också antalet stopp och 

varaktigheten hos de stopp av vindkraftverket som initieras av Stoppkontroll-modulen.  

DTBird® rekommenderar att dessa DTBird® Modules används tillsammans.

DTBird® Varningsmodul installerad i 
Grekland. Bild av 2 av de 4 högtalarna.
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Stopp

Stoppmodul
Egenskaper

Gränssnitt med vindkraftverk: 
DTBird®-systemets hård- och mjukvara 
är kompatibelt med alla vindkraftfabrikat. 

Automatisk stoppfunktion kopplad till 
upptäckt och spårning av fåglar som 
flyger in i områden med kollisionsrisk.

Stopp i realtid: < 2 sekunder efter att 
fågel flyger in i området med hög 
kollisionsrisk.

Helt stoppad rotor: 25-50 sekunder efter 
att Stoppfunktionen utlösts, beroende på 
vindkraftsmodell. Spetshastigheten hos 
rotorbladen minskar snabbt.

Stoppets varaktighet: minst 90 sekunder 
varje gång en fågel flyger in i området 
med hög kollisionsrisk.

Automatisk omstart av vindkraftverket 
när kollisionsrisken försvinner. 

Information via epost om varje stopp: Tid 
för utlösning (första e-post), sluttid och 
varaktighet (andra e-post).

Mindre än 2,5 timmars stopptid på grund 
av falsklarm, årsmedelvärde. 

Registrerade Data

Stopptid data: Tidpunkt för 
utlösning, sluttid och total 
stopptid. 

Videoinspelning av fågelns 
flygväg och hela 
stoppsekvensen.

Observera:

För närvarande varierar varaktigheten för automatiska stopp av vindkraftverk hos 

samtliga DTBird® Systems som är i drift i världen från 0,1 till 20,5 

timmar/vindkraftverk/år, med ett medelvärde under 6 timmar/vindkraftverk/år 

(inklusive den tid som krävs för omstart av vindkraftverket).

DTBird® installation i Schweiz.



Övervakning

Övervakningsmodul 
Egenskaper

Sensorer: 4 HD Kameror.

Daglig driftperiod: Kontinuerlig 
övervakning vid dagsljus (> 50 
lux).

Övervakningsområde: Rotorns 
hela svepyta. 

Registrering av potentiella 
kollisioner vid > 98% av spårade 
flygningar (360° fågelövervakning 
kring rotorns svepyta).

Registrerade Data

Övervakning från video och 
ljudinspelningar, inklusive 
fåglar som kan ha skadats 
och flyger därifrån. 

Video och ljudinspelning av 
eventuella fågelkollisioner.  

Tillval: kontinuerlig inspelning 
Dag & Natt (>0,05 lux).

Observera:

För närvarande varierar kapaciteten 

för att registrera möjliga kollisioner för 

spårade flygningar, för alla fågelarter, 

hos alla DTBird® Systems som är i drift 

i världen från 98,4% till 99,8%.

DTBird® videobild med en havsörn i 
området för kollisionsrisk.



44 DTBird® enheter är i drift i 12 vindparker fördelade på 8 länder:

För närvarande installeras  9 DTBird® enheter i Frankrike och Norge.
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Fallstudier:
Stopp på begäran
5 VINDPARKER I EUROPA

MARS 2014

Dessa data har samlats in för BirdLife 
Internationals “Guidance for turbine 
shutdown on demand for the 
migratory soaring birds in the Red 
Sea Flyway”

Tore
Textruta
Bilaga C8-3. dtBird - Fallstudier
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EUROPA 1

Tornhöjd:
55-80 m.

 
Bladlängd:
35-55 m. 

Märkeffekt:
0,80-2,3 MW

2013 
Hela året 

2013 
Hela året 

2013 
Hela året 

Stora örnar

Höjd: 0-100 m.
Temp: -10 till 25 °C.

Vindhast: Upp till 39 m/s.
Topografi: Nästan platt.

 

300 m
Av, för

experiment-
syften.

99,5

EUROPA 2
Fågelsträck

och rovfåglar

Höjd: 100-500 m.
Temp: -5 to 40 °C.

Vindhast: Upp till 33 m/s.
Topografi: Kuperat.

 

300 m På 98,4

EUROPA 3 Fågelsträck

Höjd: 100-500 m.
Temp: -5 to 40 °C.

Vindhast: Up to 33 m/s.
Topografi: Kuperat.

 

300 m Ej installerad 99,7

EUROPA 4
2013 - 2014 

Mindre 
än 1 år

 Mindre rovfåglar

Höjd: 100-500 m.
Temp: -5 to 40 °C.

Vindhast: Up to 33 m/s.
Topografi: Kuperat.

 

150 m På 98,9

EUROPA 5
2013 - 2014 

Mindre 
än 1 år

 
Stora sjöfåglar

fågelsträck 
och rovfåglar

Höjd: 2000 m.
Temp: -30 to 30 °C.

Vindhast: Up to 33 m/s.
Topografi: Bergigt.

 

300 m På 99,8

*  % av spårade flygningar där granskningen av videoinspelningar visat att en kollisionsrisk har upptäckts. Inga fastställda kollisioner rapporteras automatiskt via epost 
till den personal på vindparken som har ansvar för att leta reda på dödade fåglar för att bekräfta eventuella kollisioner.

 

I samband med utarbetandet av DTBird® Shutdown on demand för BirdLife Internationals “Guidance for turbine shutdown on demand 
for migratory soaring birds in the Red Sea Flyway” begärdes att DTBird® skulle presentera fallstudier. Detta dokument redovisar 
insamlade  data till Mars 2014.

Här presenteras data från användningen av DTBird® Stoppkontroll i 5 vindparker i Europa. Namn and lokalisering av vindparkerna 
uppges inte för att hålla data konfidentiella.

TABELL 1.
ALLMÄNNA EGENSKAPER HOS VINDPARKEN, UNDERSÖKNINGSPERIOD, VIKTIGA ARTER/GRUPPER, MILJÖ/KLIMAT, DTBIRD SPÅRNINGSMODUL 
(KONFIGURATION AV AVSTÅND FÖR UPPTÄCKT), DTBIRDs VARNINGSMODULs STATUS (INSTALLERAD, PÅ/AV), OCH UPPTÄCKTA KOLLISIONSRISKER.
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TABELL 2.
VINDPARK IDENTIFIKATION; STOPP PROTOKOLL; STOPP (ANTAL OCH VARAKTIGHET) PGA VIKTIGA ARTER, ÖVRIGA ARTER OCH OIDENTIFIERADE FÅGLAR, 
OCH STOPPFEL; TOTALT ANTAL STOPP; OCH ENERGIFÖRLUST I %.

**  Stoppdata har beräknats per år och per VKV. En liten undervärdering kan vara möjlig i vindparkerna Europa 4 och Europa 5, eftersom perioden inte omfattar ett helt år. 
I 2 vindparker har riktiga stopp (Stopp registrerade av DTBird©systemet och faktiska Stopp av Vindkraftverkets rotor), och i 3 vindparker har virtuella stopp gjorts 
(Stopp registrerade av DTBird©systemet, utan ett faktiskt stopp av verkets rotor, för test eller demonstration).
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EUROPA 1
Flygningar: 1) kollisionsriktning, och/
eller. 2) kollisionsriskområde: 
150-200 m för stora örnar.

Flygningar: 1) kollisionsriktning, och/
eller. 2) kollisionsriskområde: 
150-200 m för Fågelsträck. 

 
 384 27 1,7 249 6 0,3 11 0,7 2,7 0,054

EUROPA 2
Flygningar:1) kollisionsriktning, och/
eller. 2) kollisionsriskområde: 
150 m till VKV.

 1.575 285 16,9 659 33 1,9 28 1,6 20,5 0,410 

EUROPA 3
Flygningar: 1) kollisionsriktning, och/
eller. 2) kollisionsriskområde: 
150 m till VKV.

 0,2 0,0 0,0 42 0,0 0,0 1 0,1 0,1 0,001

EUROPA 4

Flygningar: 1) kollisionsriktning, och/
eller. 2) kollisionsriskområde: 50 m 
för små rovfåglar, 100 m för 
medelstora rovfåglar, 150-300 m 
för stora rovfåglar och fågelsträck.

 

181 8 0,5 79 2 0,1 23 1,2 1,7 0,004

EUROPA 5
 

60 1 0,1 162 3 0,2 9 0,4 0,6 0,009
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44 DTBird® enheter är i drift 

i 12 vindparker fördelade på 

8 länder:

För närvarande installeras  

9 DTBird® enheter i 

Frankrike och Norge.

Land Offshore Nya Installationer
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